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Abstract 

English title: How do tasks communicate and what interactive potential have they? 

Author: Regina Watandost 

Supervisor: Kurt Berndt 

The aim of this study is to investigate interactive potential in data of two finished materials for 

formative assessment.  This is a qualitative study of two finished materials for formative 

assessment that is analyzed as multimodal texts, focusing on its interaction with texts and 

images. To achieve the purpose, the following questions are formulated: 

• In what way is the image and the text used as meaningful resources in biological tasks 

in the two mappings for the formative assessment? 

• What kind of interaction exists between meaning-creating resources such as image and 

text from multimodal perspective when combined in the tasks? 

Applying multimodal text analysis, based on the theory of interaction by Anders Björkvall, the 

analysis focuses on metafunctions, grammatic constructions and visual grammar. In addition, 

attention is paid, in this study, to how images and texts interact with each other in the exercises 

where they are combined. As material for this study, three different tasks have been selected 

from each assessment material.  

The results of this analysis show that the selected tasks have different interactive potential. 

There are tasks with high and low interactive potential. Information with low interactive 

potential can bring some problems to students and it can affect the results of the assessment. 

Analysis also shows that teachers who choose similar assessments for their work should 

understand how multimodal texts work and what kind of interactive possibilities they have. 

Keywords: multimodal texts, formative assessment, biological tasks, interactive potential, 

meaning-creating resources, images, texts. 

Nyckelord: multimodala texter, formativ bedömning, biologiska uppgifter, interaktiv potential, 

meningsskapande resurser, bilder, texter.  
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1 Inledning 

Idag ägnas det stor uppmärksamhet bland forskare och lärare åt formativ bedömning.  I Sverige 

och i andra länder ökar intresset för bedömningens betydelse i läroprocessen. Formativ 

bedömning beskrivs som en justering av undervisning med syftet att ta eleverna framåt i sitt 

lärande samt utveckla deras lust att lära (Wiliam 2013, s.49). Att arbeta formativt handlar om 

att samla in olika typer av information om elevernas arbetsprestationer samt kunskaper och att 

tolka dessa. Beroende på bedömningens syfte, används sedan den insamlade informationen på 

olika sätt (Skolverket 2011, s.7). Ur ett undervisningsperspektiv är de mest framträdande 

syftena med formativ bedömning att den används för att kartlägga kunskaper (ibid.). 

Kartläggningen beskriver elevernas utgångsläge eller startpunkt inför en undervisningsfas: i 

början av en ny kurs, ett nytt ämnesområde eller när läraren vill få en uppfattning av elevernas 

kunskaper i det aktuella ämnet just då. Denna uppfattning kan sedan ligga till grund för 

planering av undervisningen (ibid.).  

Enligt Skolverket, finns det idag många färdiga bedömningsmaterial för naturvetenskapliga 

ämnen som kan underlätta lärarens arbete betydligt vid utvärderingar. Forskning visar att det i 

första hand gäller skriftliga prov i biologi för låg- och mellanstadieelever eftersom förståelse 

av många biologiska fenomen i den här åldern ofta är beroende av visualiseringar och 

förenklade exempel (Tibell, Höst, Schönborn & Bohlin 2012, s.12). Dessutom höjs lärarens 

arbetsbelastning varje år och pedagoger har stor tidsbrist för att själv kunna förbereda frågor, 

sortera bilder eller komponera olika uppgifter för bedömningar (Lärarförbundet 2014). 

Bedömningsmaterial som mellanstadielärare använder den senaste tiden utgår från aktuella 

styrdokument, men det garanterar inte att de uppgifter som presenteras i materialen tillåter 

elever att visa sina allsidiga kunskaper på ett bra sätt. 

En betydande roll i bedömningsprocessen spelar uppgifternas interaktiva potential. Interaktiv 

potential handlar i den här kontexten om hur uppgifter som består av olika delar (texter, bilder 

och andra resurser) kan kommunicera med läsaren och vilken potential de har för att upprätta 

relationer mellan läsaren och författaren (Björkvall 2009, s.29). I färdiga material för formativ 

bedömning, som exempelvis ett skriftligt prov eller en kartläggning, interagerar författaren med 

elever genom att ställa frågor, kräva lösningar, påstå eller utmana (Björkvall 2009, s. 32 – 33). 

För att genomföra dessa aktiviteter används olika meningsskapande resurser som exempelvis 

bilder och texter (Björkvall 2009). Elevernas möjlighet till att visa sina kunskaper har en rak 

förbindelse med deras uppfattningar av uppgifterna och är beroende av hur en författare 

integrerar och kommunicerar med eleverna genom tillgängliga resurser, bilder och texter 
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(Danielsson & Selander 2014). Forskning inom området visar att många NO-lärare som 

undervisar i olika årskurser sällan tar hänsyn till uppgifternas interaktiva potential när de 

använder färdiga bedömningsmaterial, såsom form, varför och hur bilder och texter används i 

uppgifterna och vilket samspel de har i kombination med varandra (Danielsson & Selander 

2014).  Detta sker främst då lärare saknar eller har lite kunskap om multimodala texter samt de 

interaktionsprinciper och potentialer som dessa texter har (Selander 2002). Texternas låga 

interaktiva potential kan sänka uppgifternas kvalité och kan medföra att elever känner osäkerhet 

när det gäller att förstå uppgifternas budskap eller att en viss information som uppgifterna 

förmedlar helt enkelt kan ignoreras eller missas (Danielsson & Selander 2014, s. 53 – 54). Detta 

kan leda till missförståelse, vaga svar och förvirring samt situationer där elever får svårigheter 

att visa vad de egentligen kan i ämnet.  Detta är förekommande särskilt inom biologiämnet 

eftersom det här ämnet innehåller många abstrakta och metaforiska företeelser som föreställs i 

kombinationer av texter och bilder (Tibell, Höst, Schönborn & Bohlin 2012, s.12). 

Syftet med det här arbetet är att undersöka den interaktiva potentialen i uppgifter inom ämnet 

biologi i två kartläggningar för formativ bedömning för årskurser 3 och 6.  Ambitionen med 

detta arbete är att själv få och ge andra NO-lärare bättre förståelse och kunskap om multimodala 

texter, dess kommunikativa möjligheter och interaktiva potentialer. 

2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här studien är att undersöka ur ett multimodalt perspektiv vilken interaktiv 

potential uppgifterna i två kartläggningar för formativ bedömning för årskurs 3 och 6 har. För 

att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1. På vilket sätt används bild och text som meningsskapande resurser i uppgifter under 

ämnet biologi i två kartläggningar för formativ bedömning? 

2. Vilket samspel finns mellan meningsskapande resurser bild och text ur ett multimodalt 

perspektiv när de kombineras i uppgifterna? 

3 Bakgrund 

Den vardagliga betydelsen av text kan formuleras som ”ett papper med ord på”. ”En 

vetenskaplig definition innefattar också den betydelsen, men forskning under de senaste 

decennierna har bidragit till en alltmer nyanserad syn på vad en text är och hur texter fungerar” 

(Danielsson & Selander, s.17). Begreppet text har därför vidgats och innefattar ofta sådana 

meningsskapande resurser som bilder, skrifter, tal, musik, gester och olika slags symboler 
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(ibid). Även i texter som är tydligt skriftspråkliga skapas betydelse sällan helt utan bilder, 

tabeller eller grafiska element. Alla tryckta texter har exempelvis ett visst typsnitt, storlek, form 

samt färg på bokstäverna som kan vara betydelsebärande i sig (Björkvall 2009, s.7). Texter 

utifrån det vidgade textbegreppet kan således bestå av många olika resurser som tillsammans 

bildar en helhet.  

Enligt Selander och Kress (2010) skapas en meningsfull värld genom de sätt på vilket 

människor tilldelar något en mening. Selander och Kress hävdar att människor kommer i olika 

sammanhang genom samspråkande och samhandlande överens om innebörder och betydelser. 

Vad som får status som en text är väldigt bundet till det kommunikativa sammanhanget och till 

dem som deltar i kommunikationen (Björkvall 2009, s.8). Man kan nämligen se texter som det 

materialiserade resultatet av social interaktion, där alla tillgängliga meningsskapande resurser 

(bilder, tal, skriftspråk eller gester) anses som olika kommunikationsformer (Björkvall 2009, 

s.8). Björkvall (2009) i sin bok Den visuella texten: multimodal analys i praktiken påstår att 

texter som omfattar flera kommunikationsformer brukar kallas för multimodala. Begreppet 

multimodalitet uppmärksammar det faktum att kommunikation alltid sker i flera teckensystem 

samtidigt (Leijon & Lindstrand 2012, s.175). Bland språkvetare blir det allt vanligare att man 

ser texter som multimodala fenomen, där språk samverkar med andra visuella resurser för att 

skapa helhet, sammanhang och struktur (Holmberg & Karlsson 2013, s.201). Skriftliga 

uppgifter i ämnet biologi innehåller vanligen visuella och skriftliga kommunikativa 

komponenter och kan därför också kategoriseras som multimodala. 

I multimodala texter, i likhet med andra typer av texter, kan betydelser som människor behöver 

uttrycka kategoriseras i tre grupper: ideationella, textuella och interpersonella (Björkvall 2009, 

s.11). Halliday och Matthiessen (2004) kallar dessa betydelsegrupper för metafunktioner, och 

ser därmed funktion som ett inomspråkligt fenomen. Det finns alltså en ideationell 

metafunktion, en interpersonell metafunktion och en textuell metafunktion. Enligt Björkvall 

behöver man vid kommunikation kunna skapa olika versioner av verkligheten, exempelvis 

beskriva eller avbilda vem som gör vad mot någon annan eller vad som finns var i ett rum. 

Denna typ av betydelser hör till den ideationella metafunktion (Björkvall 2009, s. 11). Denna 

metafunktions utgångspunkt är att vi människor använder språket för att beskriva förhållandet 

till vår omvärld och andra språkbrukare (Holmberg & Karlsson 2006, s.73). Som talare och 

skrivare försöker vi ge uttryck för våra erfarenheter, de erfarenheter som vi får från 

omgivningen men också de som vi har inom oss. Ideationella metafunktionen berör hur ett 

innehåll framställs. Med hjälp av processer, verb, prepositioner, symboler och färger kan man 
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identifiera de viktigaste detaljerna i texter och bilder (Charles 2014, s.14).  Men resurser, texter 

och bilder används också i deltagandet vid olika typer av sociala erfarenheter, exempelvis när 

människor ställer frågor till varandra. I det här fallet är en fråga inte främst en version av 

verkligheten, utan ett krav på information från någon. Denna typ av betydelser som är knutna 

till social interaktion hör till den interpersonella metafunktionen (Björkvall 2009, s.12). Ett sätt 

att förstå vad den interpersonella metafunktionen handlar om, är att föreställa sig multimodal 

text som ett spel som två eller flera personer spelar tillsammans. Varje drag som talaren eller 

författaren gör öppnar nya möjligheter för läsaren att spela spelet vidare (Holmberg & Karlsson 

2013, s.31). Betydelser som hör till textuella metafunktion har att göra med hur ideationella och 

interpersonella betydelser knyts samman och fungerar som en helhet i kommunikativa 

sammanhang, hur olika bilder och textelement framställs och hur de förhåller sig till varandra.  

(Björkvall 2009, s.12). Med andra ord kan man säga att textuella metafunktion tar hänsyn till 

komposition av multimodala texter.  

Då den här studien ägnar uppmärksamhet åt uppgifternas interaktiva potential; hur författare 

använder olika meningsskapande resurser samt hur de samspelar med varandra för att 

interagera, kommunicera och påverka läsaren, sätts fokus därför på den interpersonella 

metafunktionen. 

4 Teoretisk bakgrund 

I den här studien används socialsemiotiskt teoretiskt perspektiv med fokus på språk- och 

bildhandlingar, dess grammatik samt samspel och integration som i den här teoretiska ramen 

ska betecknas och diskuteras som kommunikativa handlingar. Alla dessa aspekter diskuterar 

Björkvall (2009) i sin bok Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. 

4.1 Socialsemiotik  

”Centralt för det socialsemiotiska perspektivet är att kommunikation och representation 

betraktas som sociala processer av teckenskapande. Som deltagare i sociala sammanhang 

använder vi olika teckensystem både för att skapa och tolka de tecken vi producerar i vårt 

samspel med varandra. Detta teckenskapande sker både utåt i produktionen av sådant som andra 

kan ta del av; och inåt, i vårt tolkningsarbete” (Leijon & Lindstrand 2012, s.176). Tecken är 

den minsta meningsbärande enheten i en representation och kan beskrivas som en förening eller 

sammanlänkning av form och mening/betydelse (Leijon & Lindstrand 2012, s175). Exempelvis 

menas ordet ”rea” (form) att man kan köpa något billigare (betydelse). Representation har fokus 

på vad en författare eller teckenskapare vill presentera och varför. I sin tur har kommunikation 



8 
 

fokus på hur det kan presenteras för ett visst auditorium (Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis 

2001, s.4). I en representation fungerar varje teckensystem både för sig själv och i samspel med 

de andra teckensystemen (Leijon & Lindstrand 2012, s.176).  Hur en mening representeras och 

kommuniceras med hjälp av olika semiotiska resurser och modaliteter och hur de samspelar 

med varandra har en avgörande roll. Med semiotiska resurser menas det ”byggmaterial” som 

finns tillgängligt vid skapandet av betydelser (Björkvall 2009, s.13). Semiotiska resurser, 

sådana som bokstäver, storlek och stil av tecken, färger och former är meningsskapande 

material som kan användas i kommunikation. När dessa resurser används på ett mer organiserat 

sätt kan man tala om semiotiska modaliteter: bilder, gester eller verbala texter (Björkvall 2009, 

s.14). Björkvall hävdar att den systematiska organisationen av semiotiska resurser och deras 

betydelsepotentialer växer fram under en lång tid, samt formas och begränsas av och i kulturen. 

Detta innebär att användandet av semiotiska resurser i en kommunikation förändras i takt med 

att kulturen i ett samhälle förändras. I samband med detta har talat och skrivet verbalspråk ett 

mer specifikt sätt att beskriva tankar än vad bilder har, eftersom varje språk har sina specifika 

överensstämda grammatiska regler och konstruktioner, enligt Björkvall. Bilder uppfattas också 

utifrån kulturella förutsättningar, men de har mycket större potential för tolkningar.  

4.2 Språkhandling 

För att två personer ska kunna kommunicera med varandra krävs det att båda har tillräckligt 

gemensam språklig erfarenhet. Parterna behöver exempelvis förstå vad olika fraser och uttryck 

betyder. Men först och främst måste båda förstå vilka språkhandlingar som utförs (Holmberg 

& Karlsson 2013, s.33). I Hallidays sociosemiotiska språkteori, som beskrivs av Björkvall, 

finns det fyra grundläggande språkhandlingar: frågor, påstående, uppmaning och erbjudande. 

Med varje språkhandling följer en förväntad respons. Om man frågar något förväntar man sig 

ett svar: Var växer flugsvamp? – I skogen. ”Fråga – svar” strukturer skapar alltså en viss typ av 

relation mellan de som kommunicerar (Björkvall 2009, s.32). Den som gör ett påstående 

förväntar sig att få en respons som bekräftar att informationen tagits emot: Flugsvamp växer i 

skogen. – Jaha. Med erbjudande följer en förväntan om att det erbjudna accepteras: Titta gärna 

på flugsvamp. – Bra. Med uppmaningen följer en förväntan om att den uppmanade åtar sig att 

handla: Ät inte flugsvamp! – Ok (Björkvall 2009, s.32). Enligt Björkvall kan man träda in i två 

olika roller när man interagerar genom verbalspråket: ge eller kräva. ”Det betyder att givande 

och krävande är de två talarroller som man kan ikläda sig då man interagerar med hjälp av 

språket” (Björkvall 2009, s.33). I interaktionen bör det även ske ett utbyte där utbytet kan vara 
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varor, tjänster eller information. Tabellen nedan (se Tabell 1) demonstrerar hur talarroller och 

utbyte integreras med de fyra språkhandlingarna: 

Talarroll Utbyte 

Varor & tjänster Information 

Givande Erbjudande Påstående 

Krävande Uppmaning Fråga 

Tabell 1: Grundläggande språkhandlingar (Björkvall 2009, s.33) 

Däremot fungerar respons inte per automatik. För att ge en respons behöver man först förstå 

vilken språkhandling som används i kommunikationen: ställer man en fråga, uppmanar, påstår 

eller erbjuder något. I samband med detta behöver man ”ett effektivt verktyg” som kan skilja 

språkhandlingarna från varandra. Den här funktionen kan utföra språkhandlingarnas grammatik 

(Holmberg & Karlsson 2013, s.35 – 37). 

4.2.1 Språkhandlingarnas grammatik 

För att definiera en fråga, ett påstående, ett erbjudande och en uppmaning samt deras talarroll 

och utbyte, behöver man förstå hur varje språkhandling föreställs och vilka semiotiska resurser, 

tecken och teckensystem som definierar dem (hur känner man igen en fråga) genom exempelvis 

grammatiska former och ordposition (Holmberg & Karlsson 2013). I verbalspråket kan ord 

fungera som självständiga semiotiska resurser (Björkvall 2009, s.17). Hur olika språkliga 

semiotiska resurser kombineras är inte ett slumpmässigt val, utan det görs mer eller mindre 

enligt överenskomna regler.  Det är avgörande var i meningen som ett verb, substantiv eller 

preposition placeras i förhållande till varandra (Danielsson & Selander 2014, s.32). Språkets 

grammatik, utifrån socialsemiotik, är en resurs som används för att organisera ord och 

därigenom skapa nya betydelser utöver de som varje ord har självständigt. Om man säger 

”räven äter kyckling”, ”äter räven kyckling” eller ”kyckling äter räven” förstår den som har 

grundläggande kunskaper i svenska den betydelsemässiga skillnaden (Björkvall 2009, s.17). 

Således är kongruenta (överensstämda) och metaforiska (figurativa) lexikogrammatiska 

konstruktioner, det vill säga hur olika ord placeras i en mening samt vad en mening betyder i 

en viss kontext, en semiotisk resurs som hjälper att definiera frågor, påstående, uppmaningar 

och erbjudande. Frågor, uppmaningar och påstående kan definieras genom att analysera hur 

subjekt och finit (verb som beskriver subjektet) placeras i en mening.  
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Fråga 

Enligt Holmberg och Karlsson (2013) har en fråga sin speciella grammatik som gör det enkelt 

för läsaren att snabbt förbereda relevant respons: att ge ett svar eller avstå. Huvudprincipen är 

att subjektet kommer efter finitet (Holmberg & Karlsson 2013, s. 46). Frågor kan delas i två 

kategorier som kräver olika responsalternativ – öppna och slutna frågor. Öppna frågor har 

obegränsad mängd svarsalternativ, slutna frågor förutsätter bara ja eller nej svar (Holmberg & 

Karlsson 2013, s.47). ”Hur kan du svara på den här frågan?” – en öppen fråga, ”Kan du svara 

på den här frågan?” – en sluten fråga. Den grammatiska skillnaden ligger i huruvida satsen har 

ett frågeled (frågeord) framför finitet. Vissa öppna frågor bryter mot principen, det är frågor där 

subjektet efterfrågas. Här blir nämligen frågeledet subjekt ”Vem svarar på den här frågan?”. 

Sådana frågor är ett undantag (Holmberg & Karlsson 2013, s.48). 

Påstående 

I svenskan har även påståenden ett speciellt grammatiskt alternativ. Påståendesatsen har inte 

någon fast följd mellan subjekt och finit. Gemensamt för alla påståendemeningar är att finitet 

kommer som satsens andra led. Det svenska språket brukar därför räknas som ett ”V2 – språk”. 

Förkortningen V2 står alltså för ” (det finita) verbet på andra plats” (Holmberg & Karlsson 

2013, s.51). Vad som kommer först i en svensk påståendesats kan variera mycket. Det kan vara 

subjektet eller något annat element av satsen (som inte är finit). Men principen är att om man 

börjar från något annat, får subjektet vänta till efter finitet (Holmberg & Karlsson 2013, s.51). 

”Du kan svara på den här frågan” eller ”Utan tvivel kan du svara på den här frågan”.    

Uppmaning 

Uppmaningssatser utmärks i svenskan av att de inleds med ett verb som står i en speciell 

verbform: imperativ. Denna form är den kortaste av verbets alla former. Uppmaningssatser 

saknar subjekt som tidsförankrande finit. Det innebär att uppmaningssatser inte förbereder för 

att läsaren ska svara, utan istället göra något. I praktiken används uppmaningar i situationer där 

författaren har ett tydligt maktöverläge (Holmberg & Karlsson 2013, s.53): ”Svara på den här 

frågan!”. Men i vissa situationer kan uppmaningar vara såväl frågesatser som påståendesatser: 

”Svarar du på den här frågan?” eller ”Du bör svara på den här frågan”. I sådana fall kan man 

prata om grammatiska metaforer som förklaras nedan mer detaljerat/utförligt. 

Erbjudande 

För erbjudanden har svenskan ingen speciell grammatik. Det finns bara grammatiska metaforer 

(Holmberg & Karlsson 2013, s.55). En grammatisk metafor innebär att man uttrycker ett 
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innehåll med hjälp av en annan grammatisk konstruktion än den som prototypiskt används för 

att uttrycka detta innehåll. Exempelvis uttrycks en handling prototypiskt med ett verb, till 

exempel ”att svara på frågor”. Om vi då i stället uttrycker handlingen med hjälp av ett 

substantiv, ”svarandet på frågor”, är det en grammatisk metafor. Erbjudande kan uttryckas som 

ett påstående ”Du kan gärna svara på den här frågan”, som en uppmaning ”Svara gärna på den 

här frågan!” eller en fråga ”Kan du svara på den här frågan?”.  Vid erbjudande är det situationen 

och kontexten som gör det klart för mottagaren vilken typ av handling det rör sig om och inte 

språkformen (Holmberg & Karlsson 2013, s.56). Det finns även vissa uttryck som mer eller 

mindre kan hjälpa att definiera ett erbjudande. Det är modala verb såsom kunna, vilja, kan, bör, 

få och ska, samt några adverbial som exempelvis kanske och gärna.  

4.3 Bildhandling 

Björkvall menar att bilder har resurser för att skilja mellan roller i interaktionen. Han påstår att 

rollerna givande och krävande kan uttryckas visuellt. Exempelvis kan blicken jämföras med 

den roll som ordföljden eller verbformen har för språkhandlingar. En person som på bilden ser 

direkt på läsaren: det som krävs av läsaren är uppmärksamhet och möjligen social interaktion 

(Björkvall 2009, s.36). Blicken kan i detta sammanhang jämföras med röda ramar eller tjocka 

pilar som ofta har en liknande uppgift: att fånga läsarens uppmärksamhet. Om den avbildade 

inte möter läsarens blick, ges denne möjlighet att kravlöst betrakta. Då blir bildhandlingen 

snarare ett erbjudande (ibid). I samband med detta kan man konstatera att ett krav interagerar 

bättre med läsaren än vad erbjudande gör. Björkvall hävdar att det finns färre möjligheter att 

specificera bildhandlingar än vid språkhandlingar och att typer av utbyte inte kan specificeras 

på samma sätt som i verbalspråket. Samtidigt går det att representera erbjudanden och krav på 

ett mer generellt plan. Nedanstående tabell (se Tabell 2) presenterar de grundläggande 

bildhandlingarna: 

Roll Bildhandling 

Givande Erbjudande 

Krävande Krav 

Tabell 2: Grundläggande bildhandlingar (Björkvall 2009, s.37) 

När man utgår från ett avbildade av människors blick eller bilders och symbolers form och färg, 

finns det ibland anledning att utöka specificeringsmöjligheterna något och prata om mer 

specifika bildhandlingar (Björkvall 2009, s.37). Enligt Björkvall kan exempelvis frågor i vissa 

fall uttryckas genom att en person avbildas med uppdragna ögonbryn. Uppmaningar kan 
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uttryckas genom en uppsträckt arm eller hand, ramar med tjocka linjer eller exempelvis en 

struken bild. Erbjudanden om varor och tjänster kan gestaltas genom en arm som sträcker fram 

en vara till en annan människa eller rutor som ger möjlighet att skriva i något. 

4.3.1 Bildhandlingarnas grammatik 

Enligt Björkvall kan bilder och andra visuella resurser skapa betydelser på nästan samma sätt 

som verbalspråket genom grammatiken. Han hänvisar till Kress och van Leeuwen som påpekar: 

”Precis som språkets grammatik beskriver hur ord kombineras till satser, meningar och texter, 

så kommer vår visuella ”grammatik” att beskriva det sätt på vilka avbildade element – 

människor, platser och föremål – kombineras till visuella ”meddelanden” med större eller 

mindre komplexitet och utredning” (Björkvall 2009, s.17). Men många forskare ställer sig 

kritiska till att bilder och/eller alla andra visuella resurser skulle ha en grammatik som liknar 

verbalspråkets eftersom språk fungerar utifrån överenskomna regler för hur olika element – 

satser, ord, fonem (ljud) eller grafem (bokstäver) – kombineras för att skapa mening. Bilder 

skapar däremot mening genom sin direkta likhet med företeelser i världen, än genom 

överenskomna kombinationer av element (Björkvall 2009, s.18). Bilder har potential att skapa 

betydelser genom komplexa kombinationer av exempelvis människor, platser och föremål. 

Paralleller mellan visuell- och språkgrammatik kan synliggöras om bilder som semiotiska 

resurser delas upp i olika beståndsdelar (Björkvall 2009, s.18), där varje visuellt element såsom 

vektorer, olika typer av linjer, färger och streck kan vid bemärkelse uppfattas som bildens ord 

eller i vissa fall satser eller meningar. De visuella modalitetsresurserna kan vara beskrivningar 

av visuella motsvarigheter till modala hjälpverb, verb eller satsadverbial (Björkvall 2009, 

s.170). Men hur olika semiotiska resurser uppfattas och tolkas beror på läsarens egna kulturella 

erfarenheter, intressen och förkunskaper. Exempelvis kan en färg ha olika betydelser i olika 

kulturer. I ett multimodalt perspektiv bör bildelement inte bara kombineras med andra 

bildelement, utan även med skriftspråkliga element på ett meningsfullt sätt inom ramen för 

multimodala texter (Björkvall 2009, s. 18). 

4.4 Kommunikativ handling 

Enligt Björkvall förekommer språk- och bildhandlingar mer eller mindre integrerade i 

multimodala texter. ”När de integreras mycket kan det vara motiverat att tala om 

kommunikativa handlingar” (Björkvall 2009, s.38). Kommunikativa handlingar handlar om hur 

språk- och bildhandlingar samspelar och integreras i varandra med hänsyn till deras olika 

interaktiva funktioner och potentialer. Enligt Björkvall har frågor och uppmaningar en väldigt 
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tydlig kontaktskapande och interaktiv funktion. En fråga eller uppmaning vänder sig direkt till 

läsaren och gör det enkelt att snabbt förbereda relevant respons.  Erbjudanden om varor och 

tjänster kan betraktas som mindre kontaktskapande. I sin tur är påståendet den språkhandling 

som minst pockar på läsarens responsdrag och kan därför anses som den mest neutrala i 

interaktivt hänseende (Björkvall 2009, s.38). För bildhandlingar gäller att krav är de mest 

interaktiva men också mest påträngande. Vid erbjudande i bild, tonas det interaktiva och 

kontaktskapandet ned och andra aspekter kan komma i fokus, exempelvis presentation av 

semiotiska resurser (ibid). Språk- och bildhandlingar kan stödja, förstärka och påverka varandra 

förutsatt att de har ett bra samarbete och integration (Björkvall 2009, s.38). Bildhandlingens 

krav kan exempelvis förstärka språkhandlingens uppmaning eftersom båda har tydliga 

kontaktskapande och interaktiva funktioner – att kräva något. Ett bra samarbete mellan 

resurserna kan även bidra till att en bild som uttrycker erbjudande kan bli ett krav om den 

ackompanjeras av en skrift med en tydligt krävande roll, exempelvis en uppmaning. I detta fall 

kan den kommunikativa handlingen betraktas som ett krav snarare än ett erbjudande (Björkvall 

2009, s.38).  Däremot kan kommunikativhandling inte definieras om språk- och bildhandlingar 

har ett svagt samspel. I det här fallet kan man säga att verbala och visuella meningsskapande 

resurser saknar integration. 

5 Tidigare forskning 

Det finns ingen tidigare forskning som rakt av kan relateras till det specifika ämnet i den här 

uppsatsen. Däremot finns det en stor mängd annan forskning som mer eller mindre kan kopplas 

med studiens syfte och frågeställningar, där multimodalitet och multimodala texter belyses på 

varierande sätt. I detta kapitel presenteras de vetenskapliga arbeten som anses och betraktas 

som mer relevanta.  

I sin doktorsavhandling Tecken av betydelse beskriver Camilla Lindahl (2015) dialoger i NO-

klassrum där teckenspråk tillsammans med skriven svenska och andra semiotiska resurser utgör 

grunden för det naturvetenskapliga lärandet. Lindahl försöker illustrera vilken betydelse dessa 

meningsskapande resurser har för den naturvetenskapliga dialogen. Lindahl påstår att det är 

sällsynt med empiriska studier som fokuserar på lärande och meningsskapande i 

naturvetenskapliga sammanhang utifrån sociokulturellt perspektiv för teckenspråkiga döva och 

hörselskadade elever. I avhandlingen sammanfattar Lindahl att teckenspråk inte utgör enstaka 

tecken, utan läraren behöver kunna föra en dialog med sina elever där det förklaras, 

argumenteras, diskuteras och så vidare. Lindahl hävdar att klassrumsstudier av det slaget, vilket 
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saknas idag, kan ge en ökad förståelse för hur teckenspråket tillsammans med andra modaliteter 

bidrar till det gemensamma meningsskapandet i det naturvetenskapliga klassrummet. 

Annika Noter Hooshidar (2014) i sin doktorsavhandling Dansundervisning som förkroppsligad 

multimodal praktik fokuserar på hur dansundervisning gestaltar sig och hur kommunikation och 

interaktion mellan studenter och lärare uttrycks. Hooshidar tar avstamp i beskrivningen av dans 

som icke-verbal kommunikation, med tillägget att i dansundervisning är kommunikationen 

också verbalt. I sin avhandling studerar hon dessa olika sätt att kommunicera och lyfter fram 

hur de samverkar. Hooshidar sammanfattar att det finns anledning till hur människor i 

kommunikation och interaktion använder semiotiska resurser och vilka val de gör. I Hooshidars 

resultat framgår att det mest förekommande för lärarna är att använda semiotiska resurser i 

komplexa ensembler i kommunikation med studenterna. I sina meningserbjudanden använder 

de verbalspråk, röst, beröring, gester och rörelser på ett sätt som samverkar i meningsskapandet. 

I sin vetenskapliga artikel Multimodality, literacy and texts undersöker Eve Bearne (2009) hur 

barn skapar multimodala texter samt hur de integrerar och kombinerar olika resurser för sitt 

eget meningsskapande. Bearne ägnar uppmärksamhet åt Hallidays teori som föreslår tre 

kommunikativa komponenter som samverkar för att skapa mening: ideationella, interpersonella 

och textuella. Den ideationella komponenten involverar beslut om interpersonella komponenten 

som gäller relationer med publik och läsare, dessa realiseras i en textform som kommunicerar 

idéer och avsikter. I sitt arbete använder Bearne begreppet "retorik av design" för att undersöka 

de sätt på vilka ideationella och interpersonella meningar avsiktligt kombineras för att skapa 

texter. Hon hävdar att nuvarande syn på retorik ger ett sammanhängande teoretiskt perspektiv 

mellan det verbala och det visuella, och bidrar till en ram för att överväga hur meningsskapande 

resurser kombineras för att kommunicera mening. 

I sin vetenskapliga artikel Multimodal Representations: A Fifth-Grade Teacher Influences 

Students' Design and Production undersöker Lynn Shanahan (2013) hur elever i årskurs 5 

skapar och producerar sina egna digitala naturvetenskapliga projekt. Fokus ligger på hur lärare 

föreställer och hur elever använder visuella och språkliga modaliteter när de skriver 

multimodalt. Shanahan hävdar att meningsskapande resurser inte väljs slumpmässigt, utan med 

hänsyn till ett konkret syfte att interagera med läsaren och förmedla det som ska förmedlas. 

Elever som Shanahan observerat skapar sina digitala multimodala projekt utifrån sina egna 

kulturella erfarenheter. De bestämmer visuella och verbala resurser, hur de ska användas och 

samspela med varandra för att skapa en sorts kommunikation. Shanahan ägnar även stor 
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uppmärksamhet åt lärarens roll i den här processen, hur läraren själv förstår de 

meningsskapande potentialer som har olika semiotiska resurser och modaliteter. 

Eva Insulander (2010) i sin doktorsavhandling Tinget, rummet, besökaren: Om 

meningsskapande på museum undersöker hur människor skapar och kommunicerar mening 

inom de lärandearenor som skapas på museum. Hon vill veta hur kunskap gestaltas i 

utställningsrummet och hur människor som besöker utställningarna skapar mening kring det 

som visas. Insulander menar att en utställning kan förstås som ett meddelande som utgörs av en 

mängd meningsskapande resurser, vilka fungerar som en uppmaning till besökaren som ser 

utställningen. Enligt Insulander sker kommunikation alltid som en respons på en uppfattad 

uppmaning, och att kommunikationen endast skett då en tolkning föreligger. 

Den utvalda forskningen gäller interaktion och kommunikation, hur människor kommunicerar 

med varandra med hjälp av olika semiotiska resurser och modaliteter. Gemensamt för dessa 

vetenskapliga arbeten är att de betonar hur olika semiotiska resurser och modaliteter är 

avgörande för hur de väljs, samt hur de senare presenteras och används eftersom alla verbala 

och visuella resurser tillsammans skapar mening som en helhet. Detta gäller oavsett 

kommunikationens form: dans, teckenspråk, museiutställning eller med digitala medier. 

Således har samspelet en betydande roll i meningsskapandet. 

6 Material och metod 

I den här studien används en kvalitativ forskningsmetod, multimodal textanalys med fokus på 

interpersonell metafunktion. Begreppet ”kvalitativa metoder” karakteriserar alla typer av 

metoder som bygger på intervju, observationer eller textanalyser. Med hjälp av kvalitativa 

metoder kan nyanser fångas och sätta normer och värderingar i ett sammanhang. Kvalitativa 

metoder ger förutsättningar för förståelse av utsatta gruppers livsomständigheter och för att 

förstå andra perspektiv och miljöer (Ahrne & Svensson 2015, s.12). 

6.1 Material 

Som empiriskt material för den här studien väljs två kartläggningar ”Tummen Upp!” av Liber. 

De här kartläggningarna kan lärare potentiellt välja och använda som hjälpmedel för formativ 

bedömning i biologi, fysik och kemi i årskurs 3 och 6.  Eftersom lärare som undervisar 

mellanstadiet (Skolverket 2017) också är behörig för att undervisa i årskurs 3, kan det här valet 

av material anses som motiverat och aktuellt. Dessutom kan kontrasten mellan årskursnivåerna 

i de två kartläggningarna göra studien mer intressant, trots att de inte ska jämföras med varandra 
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inom ramen för den här uppsatsen. En snabb visuell bedömning av båda kartläggningar visar 

att de liknar varandra till innehåll samt ämnes- och avsnitts delning. Kartläggningarna består av 

tre olika delar som motsvarar tre olika ämnen. Först belyses biologi, sedan fysik och den sista 

delen ägnas åt kemi. Uppgifterna i båda kartläggningarna komponeras med hänsyn till 

läroplanen och årskursnivåer, samt liknar varande väldigt mycket tematiskt sett. Läroplanens 

motsvarighet kan man se redan på kartläggningarnas titelsida samt läsa på baksidan där det står 

att uppgifterna har en direkt koppling till kunskapskraven för årskurs 3 och 6 (se Bilaga 1).  

I den här studien tas den biologiska delen i fokus. För analysen väljs tre olika och mest 

intressanta (enligt min åsikt) uppgifter från varje kartläggning med fokus på ett viktigt 

kriterium: alla uppgifter ska innehålla bilder och verbala texter. Med ”intressanta” menas de 

uppgifter som efter en detaljerad bedömning upplevs som svåra med deras innehåll i jämförelse 

med alla andra. Sammanlagt blir det 6 olika uppgifter. Antalet uppgifter kan betraktas som 

tillräckligt för att se en ungefärlig tendens av interaktiv potential hos uppgifterna i båda 

kartläggningar. Ett sådant urval av empiriskt material görs med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställningar. 

Utvalda uppgifter omfattar olika biologiska avsnitt. I tabellen nedan (se Tabell 3) kan man se 

vilka uppgifter och från vilket avsnitt de väljs för analysen: 

Avsnitt och utvalda uppgifter årskurs 3 Avsnitt och utvalda uppgifter årskurs 6 

Året runt i naturen – uppgifter 2 (sida 2)  Växter och djur – uppgift 3 (sida 2) 

Olika naturtyper – uppgift 3 (sida 3) Anpassning – uppgift 11 (sida 5) 

Livscykler – uppgift 4 (sida 5) Samband i naturen – uppgifter 1 (sida 6) 

Tabell 3 

6.2 Metod 

Analysen består av två delar. I den första delen skapas ett analysschema, där analyseras på vilket 

sätt semiotiska modaliteter som bilder och verbala texter används som språk- och 

bildhandlingar i uppgifter i två kartläggningar för formativ bedömning för årskurs 3 och 6. 

Uppmärksamhet ägnas åt de interaktiva och kommunikativa möjligheter som dessa har var för 

sig. Analysscheman baseras på Holmbergs och Karlssons diskussioner om funktionell 

grammatik samt Björkvalls teori om interaktion.  

Den andra delen fokuserar på samspelet mellan bilder och verbala texter, hur språk- och 

bildhandlingar samt hur dess semiotiska resurser stödjer och förstärker varandra. För att 
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analysera samspelet formuleras och används några analysfrågor utifrån Björkvalls diskussion 

om kommunikativa handlingar som verktyg samt boken Se Texter! av Danielsson och Selander 

(2014). Båda analysdelarna på grund av deras integrering i varandra, kommer att analyseras 

vidare utan särskild separation. 

6.2.1 Analysstruktur 

Del 1. På vilket sätt används bild och text som meningsskapande resurser i uppgifter under 

ämnet biologi i två kartläggningar för formativ bedömning? 

Utifrån ett färdigt analysschema från Björkvalls teori om interaktion, markeras uppgifterna i 

analysschemat som bildhandlingar och språkhandlingar. Grundläggande språkhandlingar 

definieras genom analys av deras grammatiska strukturer. För att genomföra detta analyseras 

positioner som har subjekt och finit i verbala texter, samt texternas metaforiska betydelser (i 

hög grad när det gäller erbjudande). Vidare analyseras vilken talarroll och utbyte 

språkhandlingar har. Enligt Björkvall ger varje språkhandling en kombination av talarroller och 

utbyte. Exempelvis en fråga kräver ett utbyte av information (se Figur 1). 

Figur 1 

Bildhandlingar analyseras på ett annat sätt än språkhandlingar med fokus på vad olika visuella 

modaliteter och resurser erbjuder i uppgifter samt hur de ser ut. Variationer av form och färg 

påverkar vad som uppfattas som viktigt eller oviktigt, alltså betraktas det som ett krav eller ett 

erbjudande (Danielsson & Selander 2014, s.51).  Exempelvis kan en grön ruta med tunna 

kantlinjer under en bild med en blomma betraktas som ett erbjudande om att skriva blommans 

namn i rutan.  Samtidigt kan en röd ruta med tjocka kantlinjer i samma situation, betraktas som 

ett krav eftersom röd färg vanligen associeras med starka känslor och makt, liksom tjocka 

kantlinjer associeras med något viktigt som behöver uppmärksammas. När en bild eller ett 

bildelement fångar läsarens uppmärksamhet eller påverkar känslomässigt, kan man prata om 

deras visuella närhet (Björkvall 2009, s.36). I princip analyseras bildhandlingar och deras roll 

mer eller mindre genom fria tolkningar av den visuella närheten som bilderna har då visuell 

semiotisk resurs och modalitet upplevs beroende på kulturella förutsättningar, intressen och 

Talarroll Utbyte 

Varor & tjänster Information 

Givande Erbjudande Påstående 

Krävande Uppmaning Fråga 
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personliga erfarenheter (Danielsson & Selander 2014, s.35). Blickar, pilar, rutor, linjer och 

färger samt dess intensitet kan kräva eller erbjuda något i förbindelse med tolkning och 

bildkontext.  

I processen, när analysen genomförs av de olika uppgifterna markeras de olika faktorerna med 

fetstil och blå textfärg (se Figur 2 & 3). Markeringar görs utifrån vilka typer av faktorer som 

uppgifterna uppfyller för en bildhandling och språkhandling. Dessa analysscheman och 

markeringar kan i sin tur underlätta samspelsanalys samt ge en bättre förståelse på vilket sätt 

bilder och texter används i biologiska uppgifter för att interagera med läsare. 

Bildhandling (Figur 3) 

Del 2. Vilket samspel finns mellan meningsskapande resurser bild och text ur ett multimodalt 

perspektiv när de kombineras i uppgifterna? 

I den här delen formuleras några analysfrågor som ska fungera som ett verktyg för att definiera 

hur verbala och visuella resurser, bild- och språkhandlingar samarbetar och integreras i 

varandra.  

1. På vilket sätt samspelar bilder med verbala semiotiska resurser och modaliteter, språk- 

och bildhandlingar? 

2. Hur stödjer och förstärker visuella och verbala meningsskapande resurser varandra? 

3. Uppfylls en kommunikativ handling i samspelet mellan text och bild? 

6.3 Begränsningar och subjektivitet 

Analysen har sina begränsningar och subjektiviteter. I den här studien kan inte alla uppgifter 

som innehåller biologiska delar analyseras i båda kartläggningar på grund av materialets stora 

Talarroll Utbyte 

Varor & tjänster Information 

Givande Erbjudande Påstående 

Krävande Uppmaning Fråga 

Språkhandling (Figur 2) 

Roll Bildhandling 

Givande Erbjudande 

Krävande Krav 
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omfattning. Bara de som anses som mest intressanta i samband med syfte och frågeställningar 

behandlas. I studien finns även några subjektiva tolkningar och betraktelser. I första hand gäller 

det bildhandlingar och dess grammatik. På grund av att analys av bildhandlingar och bilders 

visuella närhet har kulturella förutsättningar, tolkas de utifrån författarens (mina egna) 

erfarenheter och förståelser. Det skapar ett utrymme för andra åsikter och diskussioner som i 

sin tur kan bidra till att den här studien blir mer öppen och transparent. En annan subjektiv 

aspekt är hur ett erbjudande kan betraktas. Erbjudande är en språkhandling som inte har en 

speciell lexikogrammatisk struktur och kan därför bara definieras utifrån en metaforisk 

grammatik.  I vilken grad en mening betraktas som ett erbjudande bestäms således av 

författaren (av mig) utifrån meningens kontext. Den tredje punkten som analyseras subjektivt, 

är hur verbala och visuella semiotiska resurser och modaliteter samspelar, i vilken grad språk- 

och bildhandlingar integreras i varandra, samt hur kommunikativa handlingar uppfylls. 

7 Analys 

7.1 Biologiska uppgifter för årskurs 3 

Uppgift 2 (sida 2) 

 

Del 1. På vilket sätt används bild och text som meningsskapande resurser i uppgifter under 

ämnet biologi i två kartläggningar för formativ bedömning? 

Verbala texten i den här uppgiften innehåller flera typer av språkhandlingar. Enligt Holmberg 

och Karlsson används meningen ”Här är några saker som du kan hitta i naturen” som ett 

påstående eftersom finitet ”är” står på andra plats i meningens grammatiska konstruktion. 



20 
 

Utifrån Björkvalls teori om interaktion kan man konstatera att det här påståendet har givande 

talarroll med utbyte av information (Björkvall 2009, s.33). I den här meningen ges information 

om ”några saker” som i verkligheten ”finns i naturen” eftersom man ”kan hitta” dem där. 

Samtidigt avslöjar påståendet inte vilka konkreta ”saker” som menas i sammanhanget. Den här 

meningen som ett påstående förväntar sig en respons som bekräftar att informationen tagits 

emot (Björkvall 2009, s.32). ”Sortera sakerna” används i den här texten som en uppmaning. 

Det kan konstateras såväl från kontexten, som från det faktum att meningens finit står i en 

imperativ form ”Sortera”. Talarrollen av den här uppmaningen kan definieras som krävande 

med utbyten av varor. I den här kontexten kräver uppmaningen att sortera ”saker”. Det 

förutsätter automatiskt att ”saker” har olika egenskaper (varor) utifrån vilka de kan sorteras i 

minst två grupper. Meningar ”Dra pilar till ringarna” och ”Skriv på raderna” kan även betraktas 

som två uppmaningar eftersom deras verb också står i en imperativ form ”Dra” och ”Skriv”. 

”Dra pilar till ringarna” kan kräva en tjänst att pilar ska dras från något till vissa konkreta ringar. 

I sin tur kan ”Skriv på raderna” kräva tjänsten att något ska skrivas bara på de specifika raderna 

som finns i texten. Båda uppmaningarna kräver att man ska genomföra vissa typer av aktioner. 

Det bekräftas även av Holmberg och Karlsson som hävdar att uppmaningar inte förbereder för 

att läsaren ska svara något, utan ska göra något (Holmberg & Karlsson 2013, s.53). I texten 

finns även en mening som används som en fråga – ”Hur tänkte du?”. Den här meningen 

definieras som en fråga genom att meningens finit står före subjektet och ett frågeord ”Hur” 

används. Frågans respons kräver ett svar eller med andra ord ett utbyte av en sorts information. 

I det här fallet krävs informationen om hur någon (en person) som beskrivs av pronomen ”du” 

tänker. I analysscheman markeras språkhandlingarnas faktorer på följande sätt: 

Talarroll Utbyte 

Varor & tjänster Information 

Givande Erbjudande Påstående 

Krävande Uppmaning Fråga 

I den här uppgiften kan man se fem olika bilder med saker som kan växa i naturen: en tall, 

blåbär, flugsvampar, kantareller och blåsippor. Det finns även två stora ringar och tre långa 

rader under. Bildernas olikheter ger läsaren möjlighet att dela upp dem i minst två olika grupper, 

exempelvis växter och svampar. Bilderna är färgstarka men deras storlek tillåter inte färgerna 

att påverka läsaren emotionellt. På grund av detta kan bildernas roll betraktas som ett 

erbjudande. Ringarna är tomma med gröna tunna kantlinjer. Ringarna ger en väldigt svag 
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visuell närhet, trots att de är stora och tar mycket plats. Utifrån detta kan man också konstatera 

att ringarna används i den här uppgiften som ett erbjudande. Detsamma kan man säga om 

tomma linjer. I analysscheman kan bildhandlingar markeras på följande sätt: 

Roll Bildhandling 

Givande Erbjudande 

Krävande Krav 

Del 2. Vilket samspel finns mellan meningsskapande resurser bild och text ur ett multimodalt 

perspektiv när de kombineras i uppgifterna? 

Påståendet ”Här är några saker som du kan hitta i naturen” relateras på ett tydligt sätt med bilder 

som illustrerar växter och svampar eftersom dessa är saker som man verkligen kan hitta i en 

skog eller i naturen. På grund av att bildernas egenskaper ges möjlighet att dela upp dem i minst 

två olika grupper: exempelvis växter och svampar, kan uppmaningen ”Sortera sakerna” också 

bli motiverad i den här kontexten. Uppmaningen ”Dra pilar till ringarna” samarbetar också bra 

med visuella resurser eftersom de två stora ringarna i texten ger läsaren ett erbjudande att 

genomföra den aktionen som förutsätts – ”dra pilar”. Detsamma kan man säga angående de 

långa linjerna och uppmaningen ”Skriv på raderna”. Raderna som placeras under växter och 

svampar erbjuder läsaren att skriva sina tankar som respons och svar på frågan ”Hur tänker 

du?”. I den här uppgiften stödjer språk- och bildhandlingar varandra, har en bra samverkan och 

integration. Det kan konstateras eftersom bilder och verbala texter var för sig inte kan förmedla 

något budskap som kan uppfattas av läsaren som en strukturerad och begriplig helhet. I sin 

interaktion förstärker uppmaningar som dominerar i den här texten, bildernas givande roll och 

gör den här rollen mer krävande- alltså mer interaktiv. Utifrån detta kan man sammanfatta att 

kommunikativa handlingar uppfylls i den här uppgiften på ett effektivt sätt. 
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Uppgift 3 (sida 3) 

 

Del 1. På vilket sätt används bild och text som meningsskapande resurser i uppgifter under 

ämnet biologi i två kartläggningar för formativ bedömning? 

I den här uppgiften är meningen ”Var lever de här djuren?” en fråga. Det kan definieras på 

grund av att meningens finit står före subjektet. Dessutom inleds den här meningen med ett 

frågeord ”Var”. Frågan ”Var lever de här djuren?” kräver en respons från läsaren i form av ett 

svar, en slags information om en konkret plats där vissa konkreta djur lever. Verbala texten 

konkretiserar inte vilka djur som frågan handlar om. Samtidigt förutsätter frågans form att 

läsaren redan vet eller ska veta vilka konkreta djur som förfrågas i den här uppgiften. Meningen 

”Dra streck till rätt naturtyp” kan tolkas som en uppmaning eftersom den inleds med ett verb 

som står i en speciell verbform: imperativ. Dessutom finns det inget subjekt i meningen. Den 

här uppmaningen kräver en respons från läsaren i form av en aktion. Den här aktionen kan 

betraktas som en tjänst. I den här kontexten är tjänsten att ”dra streck” från något till ”rätt 

naturtyp”. Uppmaningen avslöjar inte naturtyper, vilka som förutsätts finns i texten men ordet 

”rätt” kan betyda att det finns flera rätta och felaktiga beroende på läsarens val. Språkhandlingar 

i den här uppgiften kan markeras i scheman på följande sätt: 
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Talarroll Utbyte 

Varor & tjänster Information 

Givande Erbjudande Påstående 

Krävande Uppmaning Fråga 

I uppgiften som föreställer åtta bilder med olika djur samt fyra bilder med olika naturtyper som 

nämns med hjälp av bildtexter: barrskog, lövskog, äng och strand. När läsaren tittar på bilderna 

på djuren kan denne känna att de kräver en respons att definiera djurens typer samt eventuellt 

sortera dem utifrån någon princip. Bilderna med naturtyper kräver förståelsen från läsaren att 

det finns olika naturtyper och att varje naturtyp har sitt eget ekosystem. Bilder på djuren är 

färgstarka och har olika former och storlekar och kan fånga läsarens uppmärksamhet. Bilderna 

på naturtyper har ramar och detta kan betraktas som en speciell markering för att ge läsaren en 

uppfattning om att de är viktiga. I socialsemiotik finns det alltid ett samband mellan form och 

innehåll, mellan den som presenterar en semiotisk resurs (ramar) och hur den här resursen kan 

uppfattas (Leijon & Lindstrand 2012, s.177). På grund av att alla bilderna i den här uppgiften 

har en bra visuell närhet och används som ett krav, markeras bildhandlingar i analysscheman 

som: 

Roll Bildhandling 

Givande Erbjudande 

Krävande Krav 

Del 2. Vilket samspel finns mellan meningsskapande resurser bild och text ur ett multimodalt 

perspektiv när de kombineras i uppgifterna? 

I den här multimodala texten samspelar bilder på djur och bilder på naturtyper på ett effektivt 

sätt. Bilder på djur kräver en typ av sortering, och bilder med naturtyper definierar för läsaren 

denna sorteringsprincip. Med andra ord kan man säga att båda bildgrupperna kompletterar 

varandra i deras krävande roll. Frågan ”Var lever de här djuren?” samspelar på ett bra sätt med 

den visuella. Frågan kräver information om konkreta djur och kravet kopplas med de djur som 

bilderna presenterar. Frågeordet ”Var” kräver att definiera en konkret plats eller ställe, och 

samspelar med de naturtyper som illustreras. Uppmaningen ”Dra streck till rätt naturtyp” kräver 

att läsaren ska välja enbart en naturtyp för varje djur samt att valet måste bli ”rätt”. Det 

samspelar med bilder som illustrerar fyra naturtyper samt deras krav att förstå skillnader mellan 

olika ekosystem. Exempelvis kan en säl inte leva i en skog, utan på stranden. Trots att den 
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verbala texten och bilderna har en krävande roll, kan bildhandlingen anses som mer 

dominerande eftersom den i princip kan fungera självständigt. I den här uppgiften förstärker 

det visuella med sin betydelse den verbala och tillsammans skapar de en helhet. Utifrån det kan 

man konstatera att deras integration i varandra är bra. Både språk- och bildhandlingar har 

krävande funktion och kompletterar varandra tematiskt. I detta sammanhang kan sammanfattas 

att kommunikativa handlingar också uppfylls på ett tydligt sätt. 

Uppgift 4 (sida 5) 

 

Del 1. På vilket sätt används bild och text som meningsskapande resurser i uppgifter under 

ämnet biologi i två kartläggningar för formativ bedömning? 

Verbala texten ”Berätta om växtens och fjärilens livscykler” används i den här uppgiften som 

en uppmaning eftersom meningen inleds med ett verb som står i sin imperativ form ”Berätta,” 

samtidigt som det saknas ett subjekt. Uppmaningen kräver en respons, en tjänst att meddela 

”om växtens och fjärilens livscykler”, där ”växtens och fjärilens livscykler” är varor som 

konkretiserar och avgränsar läsarens berättelse som den tematiskt sett ska handla om. Med 

andra ord kräver den här uppmaningen att på ett ospecifikt sätt berätta någon information som 

enbart får handla om växtens och fjärilens livscykler. Med fraser som ”på ett obestämt sätt” och 

”någon information” menas att uppmaningen inte konkretiserar vad som ska berättas eller hur 

den ska berättas. På grund av att den verbala texten bara innehåller en mening, kan 

språkhandlingsscheman markeras på följande sätt: 
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Talarroll Utbyte 

Varor & tjänster Information 

Givande Erbjudande Påstående 

Krävande Uppmaning Fråga 

Visuella semiotiska modaliteter i den här studien används som bildhandlingen krav. Bilder med 

sin position och storlek kräver från läsaren att uppmärksamma två konkreta livscykler hos ett 

äpple och en fjäril. Varje bild demonstrerar fyra olika etapper av växtens och fjärilens 

utveckling som kopplas med varandra med hjälp av semiotiska resurser – pilar. Pilarna är stora 

och tjocka. Deras utseende ger en bra visuell närhet och kan betraktas som ett krav som kräver 

från läsaren att följa med i tur och ordning- från en etapp till en annan. Under varje bild på 

livscykel kan man se fyra gröna rader som inte är så breda. Raderna kan redan från första början 

betraktas som ett erbjudande eftersom de ger läsaren möjlighet att skriva något på dem. 

Dessutom tar de inte någon uppmärksamhet med sin form och färg. Men raderna har en stark 

tematisk koppling med krävande bilder i form: fyra etapper – fyra rader. Den här kopplingen 

ger dem starka krävande funktioner (Björkvall 2009, s.37). Bildhandlingen i analysscheman 

kan markeras på följande sätt: 

Roll Bildhandling 

Givande Erbjudande 

Krävande Krav 

Del 2. Vilket samspel finns mellan meningsskapande resurser bild och text ur ett multimodalt 

perspektiv när de kombineras i uppgifterna? 

Språk- och bildhandlingar samspelar på ett bra sätt med varandra. Ordet ”berätta” relateras till 

fyra rader som kräver att läsaren ska skriva på dem det som ska berättas. Fyra pilar och fyra 

bilder som illustrerar olika etapper av livscykler definierar vad som konkret måste skrivas på 

raderna – det vill säga vad som händer i varje etapp. Uppmaningens fras ”om växtens och 

fjärilens livscykler” konkretiserar att det är bara växtens och fjärilens livscykler som är i fokus. 

Det samspelar med stora bilder som presenterar dessa livscykler. Både språk- och 

bildhandlingar har krävande roll, men bildhandlingens krav i den här texten kan anses som mer 

dominerande. Bilden med två livscykler kompletterar och förstärker den verbala texten 

eftersom fyra rader, fyra bilder och synnerhet de fyra pilarna, tydliggör att läsarens skriftliga 

berättelse ska handla om det som sker i varje livscykeletapp. Bilden i den här multimodala 
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texten kan karakteriseras som representerande. Med ordet ”representerande” menas att det 

visuella används för att representera eller symbolisera någon idé som författaren vill förmedla 

(Shanahan 2013, s.88). I samband med resursernas har de en bra integration i varandra och man 

kan konstatera att kommunikativa handlingar uppfylls i den här uppgiften på ett bra sätt 

(Björkvall 2009, s.38). 

7.2 Biologiska uppgifter för årskurs 6 

Uppgift 3 (sida 2) 

 

Del 1. På vilket sätt används bild och text som meningsskapande resurser i uppgifter under 

ämnet biologi i två kartläggningar för formativ bedömning? 

Enligt socialsemiotiskt perspektiv anses meningens grammatik och ord som semiotiska resurser 

(Björkvall 2009, s.17). Ordet ”sortera” som en semiotisk resurs definierar meningen ”Sortera 

djuren på två olika sätt” som en uppmaning tack vare sin speciella imperativform. Dessutom 

saknas ett subjekt i den här meningen. Uppmaningen kräver tjänsten att ”sortera djuren”. Det 

betyder att det finns konkreta djur som ska kategoriseras. Med frasen ”på två olika sätt” kräver 

uppmaningen konkreta förutsättningar för djurens sortering. De ska endast sorteras på två sätt 

och sätten måste vara olika. Det kan också betraktas som en tjänst. Utifrån alla dessa faktorer 

kan språkhandlingen markeras i scheman på följande sätt: 
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Talarroll Utbyte 

Varor & tjänster Information 

Givande Erbjudande Påstående 

Krävande Uppmaning Fråga 

I den här multimodala texten finns tolv bilder som illustrerar olika slags djur. Bland dem finns 

fåglar, djur, insekter och en fisk. Alla dessa djur med sina olikheter ger läsaren ett erbjudande 

att tänka på deras möjliga kategoriseringar. Bilderna är färgstarka och har olika former. Men 

deras likartade storlek och kaotiska position väcker ingen särskild uppmärksamhet, snarare 

förvirrar detta läsaren. Två stora och tomma kvadrater med tunna gråa kantlinjer kan betraktas 

som ett erbjudande med en svag visuell närhet eftersom grå färg kan anses som en färg med en 

låg interaktiv potential. Shanahan påpekar att alla färger i olika kulturer påverkar människor på 

olika sätt och associeras med olika saker (Shanahan 2013, s.94). Bildtexter som står på 

kvadraternas högersida ”ett sätt att sortera” och ”ett annat sätt att sortera” ger läsaren ett 

erbjudande att genomföra två olika typer av sorteringar och skriva sorteringsprinciperna i 

kvadraterna.  I analysscheman kan bildhandlingen markeras som:  

Roll Bildhandling 

Givande Erbjudande 

Krävande Krav 

Del 2. Vilket samspel finns mellan meningsskapande resurser bild och text ur ett multimodalt 

perspektiv när de kombineras i uppgifterna? 

Språk- och bildhandlingar samspelar bra i den här uppgiften. Frasen ”sortera djuren” kopplas 

väldigt bra med bilder som illustrerar djur. Djurens olikheter förutsätter att de kan sorteras på 

flera olika sätt. Ordet ”på två” samarbetar effektivt med två gråa kvadrater som avgränsar 

sorteringen och erbjuder läsaren att endast välja två konkreta sorteringsvarianter. Frasen ”olika 

sätt” samverkar såväl med kvadraterna och med bildspråket på kvadraternas högra sida ”ett sätt 

att sortera” och ”ett annat sätt att sortera”. Tillsammans betyder det att sorteringssätten som 

läsare väljer behöver vara olika, utifrån olika principer. Språk- och bildhandlingar i den här 

uppgiften kompletterar varandra. Språkhandlingen som är en uppmaning och som har en mer 

interaktiv funktion i den här multimodala texten, förstärker bildhandlingens erbjudande. Utifrån 

det kan man konstatera att verbala och visuella i den här uppgiften integreras i varandra. I sin 
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tur bekräftar det att kommunikativa handlingar mellan de verbala och visuella uppfylls på ett 

effektivt sätt. 

Uppgift 11 (sida 5) 

 

Del 1. På vilket sätt används bild och text som meningsskapande resurser i uppgifter under 

ämnet biologi i två kartläggningar för formativ bedömning? 

I den här uppgiften kan verbala texten ”Var lever dessa fåglar?” och ”Hur är de anpassade efter 

den miljö de lever?” definieras som frågor. Meningarna har en speciell konstruktion som 

kännetecknar nästan alla frågesatser. Huvudprincipen är att subjektet kommer efter finitet 

(Holmberg & Karlsson 2013, s. 46). Dessutom inleds båda meningarna med frågeorden ”Var” 

och ”Hur”. Båda frågorna kräver information som respons: ett svar. Frågorna konkretiserar inte 

om svaret ska vara omfattande eller kortfattat. I analysscheman kan språkhandlingen markeras 

som: 

Talarroll Utbyte 

Varor & tjänster Information 

Givande Erbjudande Påstående 

Krävande Uppmaning Fråga 

Bildhandlingen i den här uppgiften kan definieras som ett erbjudande. Det kan man säga då 

bilderna och raderna under har en sådan design som inte kan påverka läsaren emotionellt. 

Bilderna representerar tre olika fåglar, men deras likartade former samt färger bidrar inte till 

någon visuell närhet. Alla bilder är rektangulära och har samma storlek utan ramar eller kanter. 

De tre raderna är gråa, tunna och korta. Enligt Shanahan är grå färg mer rogivande och neutral 

i jämförelse med intensiva färger såsom rött eller svart.  Vidare menar hon att färgers intensitet 
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påverkar läsarens meningsskapande (Shanahan 2013, s.95). Raderna ger ett erbjudande om att 

skriva något på dem och det faktum att de placeras under bilderna betyder att det som ska 

skrivas ska gälla varje konkret fågel. I analysscheman ska bildhandlingen markeras på följande 

sätt:     

Roll Bildhandling 

Givande Erbjudande 

Krävande Krav 

Del 2. Vilket samspel finns mellan meningsskapande resurser bild och text ur ett multimodalt 

perspektiv när de kombineras i uppgifterna? 

I den här multimodala texten samspelar språk- och bildhandlingar med varandra på ett 

otillräckligt sätt. Det enda som kopplar dem med varandra är att orden ”dessa” och ”de” används 

i frågorna, vilket förutsätter att informationen som förfrågas gäller konkreta fåglar. De fåglarna 

presenteras av bilder. Utifrån bilderna kan man inte se ”var” och i ”vilken miljö” fåglarna lever 

då två av tre bilder har blå bakgrund som inte tydliggör för läsaren om fåglarnas revir. Gråa 

linjer förutsätter att svaren på frågorna ska vara skriftliga. Men tre rader ger plats för tre svar 

och detta samverkar på ett underligt sätt när det bara finns två frågor. På grund av att raderna 

är korta begränsar det svarens omfattning. Det betyder att läsaren inte kan svara detaljerat på 

frågorna. Hur ska läsaren i detta fall svara på frågorna? Hur många exempel ska hen skriva och 

på vilken fråga? Bildhandlingens erbjudande ger inte möjligheter att förstå detta. 

Språkhandlingarnas frågor är dominerande och har en mer interaktiv funktion i den här 

uppgiften i jämförelse med bildhandlingens erbjudande, eftersom erbjudandet i bilder tonas det 

interaktiva och kontaktskapande ned (Björkvall 2009, s.38). Bilder och verbala texten förstärker 

inte varandra och det betyder även att deras integrering i varandra är väldigt dålig. I samband 

med detta kan man konstatera att nästan inga kommunikativa handlingar uppfylls i den här 

uppgiften.  
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Uppgift 1 (sida 6) 

 

Del 1. På vilket sätt används bild och text som meningsskapande resurser i uppgifter under 

ämnet biologi i två kartläggningar för formativ bedömning? 

Det finns två olika språkhandlingar i den här multimodala texten. ”Vilket djur tycker du hör 

hemma var?” är en fråga eftersom den inleds med kombinationen av två olika ord ”vilket” och 

”djur”, som i den här meningen fungerar som en frågefras ”Vilket djur”. Dessutom visar 

meningens grammatiska konstruktion att finitet ”tycker” står före subjektet ”du”. Grammatiken 

av representation eller text beskriver konkreta mönster som underlättar uppfattning av deras 

betydelser för medlemmarna i kulturen där de produceras och uppfattningen möts (Bearne 

2009, s.157). Frågefras ”Vilket djur” kräver en respons, ett svar om endast ett djur. Det är 

väldigt intressant att den här frågan även innehåller ytterligare ett frågeord ”var” vilket 

förutsätter att svaret ska gälla en konkret plats eller platser.  Frasen ”tycker du” kännetecknar 

att frågan kräver ett svar som återspeglar läsarens personliga åsikt. ”Dra streck” är en 

uppmaning på grund av verbets imperativa form. Uppmaningen kräver en tjänst att dra streck, 

att genomföra en aktion. Språkhandlingar i analysscheman kan markeras som: 

Talarroll Utbyte 

Varor & tjänster Information 

Givande Erbjudande Påstående 

Krävande Uppmaning Fråga 

I den här uppgiften kan bildhandlingen definieras som ett krav. Det finns två bildgrupper som 

illustrerar fyra olika djur och fyra olika naturtyper med sitt eget ekosystem. Bilderna är 

färgstarka och uttrycksfulla, vilket fångar läsarens uppmärksamhet. Med andra ord har bilderna 
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en bra visuell närhet. Bilderna kräver att ett djur ska kopplas ihop med endast en naturtyp, 

eftersom båda bildgrupperna har samma antal bilder och varje bild från en grupp placeras under 

en bild från en annan grupp, ett djur under en naturtyp. I analysscheman kan bildhandlingen 

markeras på följande sätt:  

Roll Bildhandling 

Givande Erbjudande 

Krävande Krav 

Del 2. Vilket samspel finns mellan meningsskapande resurser bild och text ur ett multimodalt 

perspektiv när de kombineras i uppgifterna? 

Samarbetet mellan språk- och bildhandlingar kan inte bedömas som tillräckligt. Det finns bara 

några moment som kopplar dem med varandra. Frågans ord ”djur” samspelar med bilder som 

representerar fyra olika djur: en uggla, en snigel, en gräshoppa och måsfåglar. Detsamma kan 

man säga om ordet ”var” som indikerar konkreta platser och som bilderna med olika naturtyper 

demonstrerar på ett bra sätt. Men språk- och bildhandlingarna i sin krävande roll motsäger 

varandra. Uppmaningen ”Dra streck” kräver att dra streck, men konkretiserar inte hur det ska 

dras samt hur många streck det ska vara. Bilderna kräver att läsaren ska koppla respektive djur 

med respektive naturtyp, samtidigt motsäger detta vad frågan kräver. Frasen ”tycker du” kan 

tolkas utifrån betydelsen att läsaren själv får bestämma vilket djur som kan kopplas med 

vilken/vilka naturtyper som presenteras, eftersom ”hör hemma var” inte förutsätter att det bara 

rör sig om ett svar. Med andra ord får läsaren full frihet med ett svar som ska baseras på hens 

egna åsikt. Exempelvis kan läsaren enligt sin erfarenhet anse att en uggla i princip hör hemma 

både i lövskog och barrskog och utifrån detta kan hen dra streck från ett djur till två olika 

naturtyper. På grund av att språk- och bildhandlingar har en krävande roll och att båda är 

interaktiva dominerar ingen av dem i den här uppgiften. Att de däremot motsäger varandra gör 

att kommunikativa handlingar bara delvist uppfylls i den här multimodala texten.  

8 Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras analysresultatet. Här ska även göras ett försök att dra paralleller 

mellan studiens resultat, teoretiska bakgrund samt tidigare forskning.  Eftersom målet med den 

här uppsatsen inte är att jämföra eller bedöma kartläggningar, ska alla uppgifter och deras 

interaktiva potential diskuteras tillsammans utan någon speciell uppdelning. 
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Analysen visar att alla uppgifterna har olika interaktiva potential som kan karakteriseras 

antingen som höga eller låga. Uppgifterna 2, 3 och 4 (åk. 3) samt uppgift 3 (åk. 6) kan 

definieras som höga interaktiva potential. Uppgifterna 11 och 1 (åk. 6) har låga interaktiva 

potential. Det sammanfattas utifrån två olika kriterier: hur texter och bilder används samt hur 

de samspelar och integreras i varandra. Texter i samtliga uppgifter används huvudsakligen som 

uppmaningar eller frågor. Frågor och uppmaningar, enligt Björkvall, är väldigt kommunikativa 

och har väldigt bra interaktiva möjligheter.  Båda vänder sig direkt till läsaren och gör det enkelt 

att snabbt förbereda relevant respons (Björkvall 2009, s.38). Bilderna i uppgifterna används för 

att kräva eller ge något erbjudande. Eftersom att erbjudandets interaktiva funktioner inte är lika 

starka som ett krav, påverkar bilderna läsarens uppmärksamhet på olika sätt. Från analysen kan 

man se att i en uppgift kan uppmaningar och frågor kombineras med bilder som har givande 

eller krävande roller. Kombinationer av de verbalspråkliga och visuella, samt deras samspel 

visar vilken av de meningsskapande resurserna, text eller bild, som dominerar i en konkret 

situation samt hur de stödjer och förstärker varandra. Hooshidar menar att de resurser som 

dominerar skapar en hierarki i multimodala texter (Hooshidar 2014, s.78). Insulander i sin tur, 

hävdar att alla meningsskapande resurser ska samarbeta och fungera som en helhet för att skapa 

mening (Insulander 2010).  

Uppgifter 2 (åk. 3) och 3 (åk.6) visar att genom ett bra samspel där bilder och texter stödjer och 

kompletterar varandra, förstärker de dominerande och mer interaktiva resurserna (texter) de 

andra (bilder), vars kommunikativa potential är betydligt svagare. Tack vare detta får de svaga 

resurserna möjlighet att utveckla sina interaktiva funktioner. Ett bra samspel är även väldigt 

viktigt när texter och bilder har samma kommunikativa möjligheter, det vill säga när texten 

frågar eller uppmanar respektive bilder kräver något. Uppgifterna 3 och 4 (åk. 6) visar att 

bilderna och texterna som används där inte behöver påverka varandra så mycket utan bara 

förstärka varandras betydelser samt den krävande roll som de båda redan har. Ett bra samarbete 

som har alla de fyra uppgifterna tillåter läsaren att uppfatta deras visuella och språkliga 

meningsskapande resurser som en helhet - inte bara som enstaka texter och bilder. Björkvall 

påpekar att när en sådan uppfattning skapas, kan man prata om kommunikativa handlingar och 

en hög interaktiv potential (Björkvall 2009, s.38). 

I uppgifter 11 och 1 (åk. 6) samarbetar texter och bilder inte särskilt bra med varandra. Där 

samverkar bara några grundläggande moment, vilket kan göra att läsaren inte uppfattar 

uppgifterna som en sammanhängande helhet. I uppgift 11 har de språkliga en bra interaktiv 
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funktion eftersom den används som två frågor, samtidig som bilderna vilka är erbjudanden har 

väldigt svaga kommunikativa egenskaper. Bilderna med sin betydelse ger läsaren bara tekniska 

möjligheter att uppfylla det som frågorna kräver, men även de tekniska möjligheterna bör 

ifrågasättas på grund av radernas otydliga funktion. Analysen visar att det finns en väldigt svag 

integration mellan frågor och bilder i den här uppgiften. I uppgift 1 ser man väldigt tydligt en 

motsägelse mellan det som bilden kräver och det som texten förfrågar och uppmanar, däremot 

finns det några aspekter som samspelar med varandra. Texter och bilder i båda uppgifterna har 

en krävande roll, men de integreras inte i varandra utan fungerar var för sig för att skapa 

betydelser. Björkvall påstår att resursernas integration bidrar i både det verbalspråkliga och det 

visuella till någonting mer än den betydelsepotential som texter och bilder har var för sig 

(Björkvall 2009, s.38). 

Sådana uppgifter som 11 och 1, med en låg interaktiv potential och ett otillräckligt samspel 

mellan visuella och språkliga resurser kan medföra vissa svårigheter för elever. I uppgift 11 

kan elevernas uppmärksamhet i första hand ägnas åt frågorna eftersom de är mer interaktiva än 

bilderna.  Informationen i bilderna ska kunna hjälpa eleverna att förstå vilka konkreta fåglar de 

kan använda i sina svar. Raderna som står under bilderna är inte kommunikativa och kan till en 

början ignoreras. Missförståelse och förvirring kan uppstå när elever ska försöka skriva sitt svar 

på de rader som bilden erbjuder. Det är möjligt att de plötsligt upptäcker att det finns tre rader 

istället för två, där det bara finns två frågor. Om det är menat att svaren ska vara korta med bara 

ett ord, varför erbjuder bilden då tre rader? Om svaren ska vara omfattande finns det inte 

tillräcklig plats för detta eftersom raderna är korta. Elever kan uppfatta det som att en av dessa 

frågor eventuellt kräver ett svar med flera exempel. I det här fallet kan det uppstå ett dilemma 

kring vilken fråga det rör sig om, den första eller den andra. I detta sammanhang kan det bli 

väldigt svårt att förstå vad författaren egentligen menar när han kräver svar på två frågor men 

ger tre korta rader som erbjudande.  

I uppgift 1 har de båda meningsskapande resurserna text och bild, krävande roller och båda 

kan uppmärksammas av elever eftersom många prioriterar läsning när de lär sig medan andra 

förstår visuella demonstrationer bättre (Skolverket 2011). De elever som omedvetet väljer 

bilden ska enligt bildens krav dra ett streck från ett djur till respektive naturtyp. De elever som 

fokuseras på frågan och uppmaningen kan dra hur många streck som helst, mellan ett eller flera 

djur och olika naturtyper, eftersom frågans formulering och fras ”tycker du” förutsätter att 

elever får svara fritt utifrån sina åsikter. Detta kan skapa stor förvirring hos eleverna. Det blir 
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svårt att förstå vad författaren förväntar sig av dem när han kräver i en uppgift två olika saker 

och samtidigt ger en frihet till ens egna åsikt. Svårigheter som kan uppstå på grund av 

uppgifternas låga interaktiva potential har en speciell betydelse vid formativ bedömning i 

biologi eftersom det i ämnet används fler visualiseringar för att konkretisera, förklara och 

bedöma olika fenomen jämfört med andra ämnen. Biologi som ett fundamentalt och 

grundläggande ämne kräver förståelse av saker och ting som elever ofta varken kan smaka eller 

se i verkligheten. Många aspekter undersöks bara teoretiskt. Därför spelar uppgifternas 

interaktiva potential en angelägen roll eftersom elevernas uppdrag, vid formativ bedömning, är 

att visa sina reella kunskaper istället för att tänka, gissa och fundera över vad författaren vill 

säga, vilket svar eller vilken form som krävs. 

9 Slutsats 

Syftet med den här studien är att undersöka ur ett multimodalt perspektiv vilken interaktiv 

potential uppgifterna i två kartläggningar för formativ bedömning för årskurs 3 och 6 har. 

Undersökningen visar att de utvalda uppgifterna från båda kartläggningarna har olika 

interaktiva potential. Det finns uppgifter med en hög respektive låg interaktiv potential. 

Samtliga uppgifter som har analyserats kan kommunicera med elever på olika sätt. Vissa är 

tydliga i deras budskap, andra kan skapa svårigheter. Varje NO-lärare som väljer färdiga 

formativa bedömningar i sitt arbete bör förstå hur multimodala texter fungerar samt vilka 

interaktiva möjligheter varje meningsskapande resurs har. Många lärare som undervisar 

naturvetenskap ägnar inte uppmärksamhet åt färdiga bedömningsmaterial och förknippar 

elevernas vaga svar och missförståelser i bedömningsprocessen med dåliga kunskaper, men 

väldigt ofta ligger problemet i rak förbindelse med uppgifternas svaga interaktiva potential. 

Exempelvis kan sådana otydliga uppgifter som 11 och 1 ignoreras av eleverna i processen, 

hoppas över eller svaras slarvigt.  

Formativ bedömning anses som bedömning för lärandet och elevernas verkliga kunskaper är 

viktiga eftersom lärarens vidareplanering är beroende av bedömningens resultat. För NO-lärare 

är det väldigt viktigt att kunna själv hantera multimodala texter och ha tillräckliga kunskaper 

om deras strukturer, vad de förmedlar och hur, för att undvika onödiga repetitioner av samma 

material utifrån planeringen som baseras på icke informativ formativ bedömning.  
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10 Vidare forskning 

I den här studien undersöks interaktiv potential hos uppgifter i två färdiga kartläggningar för 

formativ bedömning. Vidare forskning kan handla om hur lärare undervisar biologi med hjälp 

av IKT och multimodala presentationer som de själva producerar. IKT används väldigt ofta 

som hjälpmedel för att visualisera svåra moment i ämnet. I detta sammanhang skulle det bli 

intressant att undersöka utifrån vilka principer och kriterier som lärare väljer meningsskapande 

resurser och hur dessa resurser samverkar med varandra och interagerar med elever.  
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